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 خير وشر                                                                          درس شانزدهم
بيان كنندة كشاكش هميشگي نيكي و بدي و حاكميّت خوبي هاست و نشانگر اين حقيقت است كه نيك اين داستان *پيام و درون ماية درس: 

 انديش سرانجامش رستگاري است و بدانديشي به تباهي و نابودي مي انجامد.
********** 

شتند و رفتند تا به بياباني شكي پرآب با خود بر داراه و مَ ةروزي آهنگ سفر كردند. هر يك توش». و شر خير«دو رفيق بودند به نام
  شد.  رسيدند كه از گرما چون تنوري تافته بود و آهن در آن از تابش خورشيد نرم مي

وست دباغي شدة گوسفند كه آن را قالبي كنده پ *مشك:آذوقه، خوراك اندك، زاد، خوراكي كه در سفر با خود بدارند: *توشهقصد، عزم آهنگ:*
 سوزان و داغ برافروخته، گداخته،: *تافتهچيز ديگر نگه داري مي كنند، خيكباشند و در آن آب يا دوغ يا 

  در شدّت گرما به حدّي كه آهن نرم مي شد. *اغراق: بيابان به تنور به سبب شدّت گرما *تشبيه:
آخر، آشاميده بود تشنه ماند اما چون از بد ذاتي رفيق خود خبر داشت،  ةخير كه بي خبر از اين بيابان سوزان، آب هاي خود را تا قطر

  .تا جايي كه از تشنگي بي تاب شد و ديده اش تار گشت دم نمي زد؛
كيتار ره،يت: تار چشم*: ديده *كه قرار و آرام ندارد. يطاقت، كس يقرار، ب يب: تاب يب*سخني نمي گفت، حرفي نمي زد: كنايه از دم نمي زد*

طينت آن را نپذيرفت و  بثِخُ رعه اي آب به شر واگذاشت. شر به سببِبهايي را كه با خود داشت، در برابر جُ انجام دو لعل گرانسر
لعل مي بخشي و چون به شهر رسيديم آن را باز مي ستاني. چيزي به من ببخش  ،گفت: از تو فريب نخواهم خورد. اكنون كه تشنه اي

.كه هرگز نتواني آن را پس بگيري
منظورت چيست؟ خير پرسيد:

 .گفت:چشم هايت را به من بفروش
 .رعه اي آب به من بدهستان و جُخيرگفت: از خدا شرم نداري كه چنين چيزي از من مي خواهي؟ بيا و لعل ها را بِ

 شامنديابار ب كيمانند آن كه  زيهر چ ايآن مقدار از آب  ،دنيكم كم نوش*جُرعه: ، مانند ياقوتبها به رنگ سرخ گران يازسنگ ها :*لعل
  پليدي: *خُبثحرف اضافة مركّب: به سببِواگذاركرد، فعل پيشوندي است مانندِ بازمي ستاني، پس بگيري*: واگذاشت*

خجالت، حيا: شرمپس مي گيري*: باز مي ستانيتشنه هستي*: تشنه ايذاتي* بد جنسي، بد: طينت *خبثسرشت، باطن، درون :*طينت
 نهاد آبدار ريگ آن پيش 								     								حالي آن لعلِ آبدار گشاد-1

  شفاف و درخشان، خوش رنگ آبدار:*سنگ قيمتي به رنگ سرخلعل: *قيد، بي درنگ فوراً، حالي:
 ، بي ارزش و سخت است و شر به سبب سرسختي و سنگ دلي و منشا آب بود، به ريگ مانند شده است.رده سنگ، شنخُ زه،ير سنگريگ: *
 آبِ سرچشمه از ريگ بيرون مي آيد. *توجّه:شخصي سخت دل كه در بيابان، آب به همراه داشت، منظورشر؛ آبدار:  ريگ*
  شر از استعاره :ريگدارد* همراه آب كه كسي) دوم مصراع در: (آبدار، آبدار: (در مصراع اول) درخشان :يا همسان جناس تام*
آب و ريگ *مراعات: باشد.» شر« به معني ناخالص كه مي تواند صفت-2شر كه صاحب آب بود-1داشته باشد: ايهام  مي تواندآبدار:  ريگ*

 .كه مانندِ زمين ريگ، سخت و آبدار بود، نهادشر آن ها را پيشدرخشان را از لباس خود درآورد و  آن دو لعلِ خير، فوراً 	معني:
 آب لَختي به بِكُش را آتَشَم 			       		 									ريابشنگي دَ تِ م زفت مُردَگُ-2

 ، بفهم، به من كمك كن و از تشنگي رهايم كن.بربپي  تشنگي من بهكن،  درك مرادرياب: *به سببِ *از:
دچار سختي و رنج و عذاب شدم  م:كنايه ازمُردَ*جمله دارد*بيت چهار مقداري لختي:*خاموش كن*بكُش: 

 آتش وآب :تضاد*استعاره از تشنگي آتش:*
 .برطرف كنام را تشنگي ،آب اندكيو با ) مرا درك كنبه من كمك كن (، هالك شدمخير گفت: از شدّت تشنگي  معني:*

  يا بفروش ببخش همّت يا به 		               						اللِ چو نوششربتي آب از آن زُ-3
 ويژگي آب صاف و گوارا، شيرين و خوشگوار الل:زُ*مقداري آب: شربتي آبمقداري از نوشيدني كه به يك بار نوشيده مي شود*: شربت*
 بلند نظري ، بلند طبعيبخشش، جوان مردي،  همّت:*عسل شهد، نوش:*
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شربت و نوش *مراعات نظير:به نوش زاللآبِ تشبيه: *آب و آنجناس: *
 به من ببخش يا بفروش. سَرِ بلندنظرييا از است عسل مانندِ كه از آن آب گوارا آب مقداري	معني:

 :هر چه خير التماس كرد، سود نبخشيد و چون از تشنگي جانش به لب رسيد، تسليم گشت و*
 صبرش تمام شد: كنايه از جانش به لب رسيد*

 بيار تشنه سوي آب شربتي                               			گفت تيغ و دشنه بيار-4
 »خير« صفت جانشين اسم، منظور*تشنه: خنجردشنه: *هندشمشير، هرچيز بُرَّ تيغ:

 دشنه، تيغ؛ وآب و تشنه ت وبشر :مراعات نظير*دشنه و تشنه: ناقص يا ناهمسان جناس*
 تشنه برسان.و مقداري آب به من ) چشمانم را در بياور(شمشير و خنجرت را بياور ،خير گفت: بلند شو	معني:

 خوش آبي به بِكُش را وآتشم 				              											شآتشين من بركَ ةديد-5
صفت نسبي و مشتق، آتشي، ازآتش، به رنگ آتش، سرخِ تيره، صفت چشم است به دليل بي تابي و سرخي از شدّت : آتشين*چشم ديده:*

 آبي گوارا: خوش آبي*خاموش كن*بِكُش: فعل پيشوندي، بيرون بكش، درآور: شركَبَ*تشنگي 
 : / ش / بر بارِ موسيقيايي شعر افزوده است.*واج آرايي يا نغمة حروف: استعاره از تشنگيآتش

 .فروبنشان آبِ گوارا مقداري با را امآتشِ تشنگي و بياور بيرون مرا از كاسة چشمم سرخ و برافروختة هايچشم معني:
 چو باد رفت تشنه خاكِ آن پيش ِ 											       							دشنه باز گشاد شر كه آن ديد،-6

صفت جانشين اسم(خير) كه در عين حال با خاك تناسب دارد؛ زيرا خاك همواره تشنه است. *تشنه:بازكرد، درآورد: باز گشاد*خنجر: دشنه*
 باد به شرتشبيه: *به دليل خاك نهادي و تواضع او استعاره از خيرخاك: *دشنه و تشنه ناقص يا ناهمسان: جناس*

 كنايه از حركت با سرعت زياد *مصراع دوم:نماد سرعت *باد: خاك و باد :تضاد * ، تشنه و خاكخاك و باد *مراعات نظير:
 خير حركت كرد.مثل باد به سرعت به سمت و  بازكردهنگامي كه شردرخواست خير را شنيد، خنجرش را 	معني:

 شتن چراغ دريغش كُدَنامَ			                   		غدر چراغِ دو چشم او زد تي-7
خاموش كردن : شتنكُ * )، براي او نشدم است(براي او نيامدش متمِّدَدر نامَ »شَ - «ضمير، حسرت*افسوس، تأسف دريغ:

 خير چشم استعاره ازمصراع دوم:  چراغِ*، تشبيه چشم به چراغ، وجه شبه: روشناييتشبيهي ةاضافچراغ چشم: *
چراغ  *جناس تام يا همسان:چراغ*تكرار: كنايه از خاموش كردن و از بين بردن چشم و نابينا كردن *كُشتنِ چراغ:

 .نشد تأسفمهيچ  چشمان خير، نابينا كردنخنجرش را در چشمان روشن خير فرو كرد و از 	معني:
 راه هّمتِ كرد ناداده آب 			              										كرده تباه چشم تشنه چو-8

 در اين جا، قصد و عزم*هّمت: نداده *ناداده:وقتي كه: چواز بين بردن* تباه كردن:*فاسد،خرابتباه: *صفتِ جانشين اسم (خير) *تشنه:
 ).داد ادامه راهش به بدهد، عزم راه كرد(	به او آبي چشمان خير را نابينا كرد، بدون آن كه شر وقتي	معني:

 بگذاشت تُهي را بي ديده مرد 		  									    								جامه و رخت و گوهرش برداشت-9
  ي متيق ياز سنگ ها: گوهرتنها*تهي: بي چشم، نابينا*بي ديده: مرجع آن، خير*ش:  َ-*نهبار و بُ، كاال، متاع لباس، :رخت*لباس: جامه*
  بدون وسايل سفر و لباس و دارايي -2تنها-1دارد *ُتهي: ايهامجامه و رخت *مراعات نظير:كنايه از خيرمرد بي ديده:*
  رها كرد. ) بي چيزتنها و دست خالي(را مرد نابينا خير را برداشت و وسايل سفر وگوهر( در اين جا، لعل) و شرلباس	معني:*

و گياهي مي ديد، دو هفته اي مي  چوپان توانگري كه گوسفندان بسيار داشت، با خانواده ي خود از بيابان ها مي گذشت و هر جا آب
 جوي و جُست به چوپان دختر. افتاد بيابان آن به گُذارش روزها آن 	را به جاي ديگري مي برد. از قضاماند و پس از آن گلّه را براي چَ

 براثرِ. شنيد اي ناله دور از بازگردد، خانه به خواست كه همين و كرد پر آب از اي كوزه. برخورد راه از دور اي	مهبه چش و شد روان آب
 خُنَك آب آن از و. رفت پيش. خواند مي را خدا و نالد مي تشنگي و درد از و است افتاده خاك بر نابينا ديد را جواني ناگهان .رفت ناله

از آن جوان را پس  او را كه هنوز گرم بود، بر جاي خود گذاشت و آن را محكم بست. ةرفت و چشم هاي كَندگ جان تا داد او به چندان
شبانگاه كه چوپان به خانه باز آمد، جواني مجروح و بيهوش را در بستر . با خود به خانه برد و غذا و جاي مناسبي برايش آماده كرد
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بلند  ةهني در اين حوالي است كه داراي دو شاخكُ  يافت و چون دانست كه ديدگانش از نابينايي بسته است، به دختر گفت: درختِ
دختر از پدر كمك خواست تا . ديگر موجب شفاي صَرعيان ةاست. برگ يكي از شاخه ها براي درمان چشمِ نابينا ست و برگ شاخ

رد و آبش را در چشم شُرد. دختر آن ها را كوبيد و فِپُشتي برگ به خانه آورد و به دختر سِجوان را درمان كند. پدر بي درنگ مُ چشمِ
 بستر در حركت بي او و ماند بسته خير چشم روز 	پنج. ساعتي از درد بي تاب شد و پس از آن به خواب رفتبيمار چكاند. جوان 

  گشودند: را آن پنجم روز چون. آرميد
  اتفاقاً  :قضا *از، مشتقعلف خوردن حيوانات علف خوار در چراگاه، چريدن: راچَ*رمة گاو و گوسفند و ساير چهارپايان، رمه، گروه، دسته: گلّه*

  به دنبال صداي ناله رفترفت:  ناله براثرِپي* در دنبال، به :*بر اثررفتن :شدن *روانگذرگاه، راه عبور ،عبور، گذشتن *گُذار:
نيرو گرفتن پس از  ،زندگاني يافتن :رفتگ جان*آن قدر، آن اندازهچندان: خدا را صدا مي زند، از خدا كمك مي خواند*خواند:  مي را خدا*

. ريخت چشمشدر) كهكه چِچِ( را قطره قطره آب آن برگ ها: چكاند*غَش به مبتال بيماران :صرعيانغش* بيماري: *صَرعبيماري
    ديخواب ،استراحت كردآرميد: *رختخواب گسترده شده، تشك جاي خواب، بستر: *زمان اندكمدّتي كوتاه، : ساعتي*

 نُخُست بود كه چنان بِعِينه شد ستشت دُرُچشم از دست رفته، گَ-9
  بهبود يافت: ستشت دُرُ گَ* بي عيب، سالم :ستدُرُ درست، مانند* عيناً، بِعِينه:*
  چشم كه با چشم مصراع اوّل تناسب دارد.-2ًدارد: درست و عينا *عين: ايهام تناسب، در اين جا نابيناشدهكنايه از نابود شدهاز دست رفته:*

   .شد و بينا سالم مانندِ روز نخست، و بهبوديافتخير،  شدةچشم نابينا	معني:
خير همين كه بينايي خود را باز يافت به سجده افتاد و خدا را شكر گفت و از دختر و پدر مهربان او نيز سپاس گزاري كرد.اهل خانه 

خدمت و درست كاري  مي كرد و بر اثرِلّه داري به او كمك هم شاد گشتند. پس از آن خير هر روز با چوپان به صحرا مي رفت و در گَ
  .هر روز نزد پدر و دختر عزيزتر مي شد

خاطر به) اين جا در( :اثر *بر
زيرا كه وي جان خود را به دست او بازيافته بود و پيوسته نيز از لطف و محبّت او  خير به دختر عالقه مند شد؛ چون مدّتي گذشت،

چون او نخواهد داد و  سيتوانگر با اين همه مال و منال هرگز دختر خود را به مُفلِ ين چوپانِبرخوردار مي شد امّا با خود انديشيد كه ا
بي هيچ اندوخته و مال، دختري را بدين جمال و كمال به دست بياورد. سر انجام عزم سفر كرد تا بيش از اين دل به  چگونه مي تواند،

  .دختر نبندد
دست ه چه از محصول زمين و از قبيل آن ب آن :مستغالت*اتغلّستَمال و ثروت، درآمد مُ: منال*ثروتمند: توانگر*بهره مند، بهره ور :برخوردار *

 :*جمال: ذخيره شده، گنجينه، ذخيرة مال  اندوخته*بي چيز، بي نوا، تهي دست، درويش، فقير، گدا، مستمند :سفلِمُ* زيه خلّغَ يها نيزم، آيد
جمال و  *جناس ناقص يا ناهمسان:، خدمندي و داناييبرتر بودن در داشتن صفات نيك، كامل بودن، آراستگي صفات :*كمالزيبايي
  داشتن دوست را چيزي شدن، شيفتة چيزي از كنايه: چيزي به بستن *دلقصد و اراده :*عزمكمال

جان باز يافته ي تو. از خوان تو بسي خوردم و از  نور چشمم از توست و دل و شبانگاه قصد سفر را با چوپان در ميان گذاشت و گفت:
اري بر نمي آيد، مگر آن كه خدا حق تو را ادا كند. گر چه از دوري تو زغريب نوازي تو بسي آسودم. از من چنان كه بايد سپاس گ

خود  ةدا بامداد به سوي خانرنجور و غمگين خواهم شد، اما دير گاهي است كه از واليت خويش دور افتاده ام؛ اجازه مي خواهم كه فر
چوپان از اين خبر سخت اندوهگين شد و گفت:اي جوان، كجا مي روي؟ مي ترسم كه باز گرفتار رفيقي چون شربشوي؛ . عزيمت كنم

  .جا در ناز و نعمت بمان نهمي
: تمام وجود و تو ةباز يافت دل و جانتمام وجود و زندگي* : مجازازدل و جاننورديده، روشني چشم*: نور چشمشب* هنگام :*شباهنگام

مالطفت و مهرباني در حق  نوازي: غريببسيار، قيد* :*بسيسفره، مجاز ازخوردني و غذا: زندگيخودم را دوباره از تو به دست آوردم*خوان
  سزاوارشايسته، : بايد*از لطف تو بسيار آسوده بودم  منِ غريبِ نيازمند :آسودم تو نوازي غريب *از غريب و بينوا و درويش
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: رنجور و غمگين*آزرده، دردمند :رنجور، به جاي آوردن حقِّ كسي، پرداختن و پس دادن حقِّ كسي*گزاردن حق او :ادا كردن حق كسي را*
فخر، ، رفاه، آسايش: ناز*، قصد سفركردنركردنسف :كردن عزيمت*،زادگاهسرزمين، شهر: واليتمدّت زمان زياد*: ديرگاهيمترادف هستند*

آسايش و رفاه و وسايل زندگاني :و نعمت	ناز*غمزه، كرشمه ،افتخار
 مرا چيز هست بسيار و نيست 	  				     				مرا جز يكي دختر عزيز،-10

هست  نيست و :تضاد*ثروت و دارايي *چيز:وجود ندارد*نيست: مالكيّت و تعلّق*را: 
 ا مال و ثروت زيادي دارم.فرزند ديگري ندارم، امّچوپان گفت: من به جز اين دختر كه برايم بسيار عزيز است 	معني:*

 بَرِ ما عزيزتر جان از هستي 			         						دختر ما هي دل به ما وگر نِ-11
 يا كسي عالقه مند شدن به چيزي از كنايه: يا كسي دل نهادن به چيزي*نزد، پيش*بَر: مضارع التزامي، بنهي*نهي: 

 ما *تكرار:كنايه ازنزدِ ما از جان هم بسيار دوست داشتني تر هستي بَرِ ما : عزيزتر جان از هستي *
 .نزدِ ما از جان هم بسيار دوست داشتني تر هستي عالقمند شوي، بسپاري و به ما به من و دخترمدل اگرمعني: 

 دامادي به كنم اختيارت 							                				برچنين دختري به آزادي -12
 مفعول ت: َ- ضمير*، انتخاب كردنبرگزيدن اختيار كردن:*بي هيچ اجباريآزادانه، : به آزادي*

 .گزينمبرمي خود دامادي به دختري آزادانه و بي هيچ اجباري چنين بر را تو من	معني:
 پُر گَردي زِمايه تا دَهَمَت 							  					       		رتُچه دارم ز گوسفند و شُ وآن-13

 ممتمِّ : ت َ–*سرمايه، دارايي: مايه*
 .)ثروتمند شوياز سرمايه بي نياز شوي (تا  مي بخشمو آن چه از گوسفند و شتر دارم به تو 	معني:

********** 
فرداي آن روز جشني بر پا كردند و چوپان دختر خود را به خير داد.  خير كه اين خبر را شنيد، شادمان شد و از سفر چشم پوشيد.

خود از آن جايگاه كوچ كرد. خير پيش از ة پس از چندي چوپان با خانواد. كام يابي رسيدخير پس از رنج بسيار به خوشبختي و 
يكي براي عالج صَرعيان و ديگري براي  نبان از برگ هاي آن ـحركت به سوي درختي كه شفا بخش چشم هاي او بود رفت و دو اَ
  .درمان نابينايان ـ پر كرد و با خود بر داشت و همگي به راه افتادند

 از كه بزرگ اي كيسه: *انبان*بهره مند گشتن ،مقصود نايل آمدنه ب، رزوي خود رسيدنه آب :كام يابيشدن* منصرف از كنايه :پوشيدن چشم*
  غَش به مبتال بيماران :صرعيان*معالجه و درمان ج:*عال.باشد شده درست گوسفند ي شده دباغي پوست

 ةصَرع مبتال بود و هيچ پزشكي از عهد آن شهر به بيماريِ  پادشاهِ درازي پيمود تا به شهر رسيد. ازقضا دخترِ چوپان راهِة خانواد
 دختر جمال كه كس آن سرِ و كند عالج را 	درمان او بر نمي آمد. پادشاه شرط كرده بود كه دختر خود را به آن كس بدهد كه دردش

  دادند. باد به را سرخويش شوكت، و مقام درآرزوي بيگانه و آشنا از كس هزاران .كند جدا تن از نكند، دردش ي چاره و ببيند را
دادند، موجب مرگ خود شدند. كشتن به را خود از كنايه 	:دادند باد بر را خود *سرجاه و جالل :شوكت*

براي رضاي  دختر در دست اوست و بي آن كه طمعي داشته باشد، خير با شنيدن اين خبر كسي را نزد شاه فرستاد و گفت كه عالجِ 
سپس او را با يكي از نزديكان به سراي دختر ».عاقبت خير باد چون نامت« خدا در اين راه مي كوشد. شاه با ميل پذيرفت و گفت:

   نه شب خواب و نه روز آرام دارد. خير دختر را ديد كه بسيار آشفته و بي آرام است.. فرستاد
  خشنودي: رضا، زياده خواهي*اميد، آرزو، توقع، چشم داشت: طمعداشتن* را آن كار انجام توانايي از كنايه :كاري داشتن دست *در

  نام تو خير باشد. مانند	)دختر درمان( كار اين به معني، سرانجام داستان، همين شعر از مصراعي تضمين :نامت چون باد خير *عاقبت
 را شربت آن دختر كه همين. خوراند دختر به و ساخت شربتي آن با و 	برگ ها را كه همراه داشت، ساييد بي درنگ مقداري از آن

 درنگ بي شنيد، را مژده اين كه شاه. طلبيد غذا شدو بيدار روز سه از پس. رفت فرو خوشي خواب به و آمد بيرون آشفتگي از خورد،
لعت و زر و بسيار شاد شد.پس به دنبال خير فرستاد و به او خِ با ميل غذا خورده بود،رامش يافته و آكه  او، ديدن از و رفت دختر نزد

  .گوهر فراوان بخشيد
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 بشارت، خبرخوش مژده: *پريشاني، اختالل، نابساماني ،شوريدگي پريشان حالي آشفتگي:فوراً* ديركرد، بي تامّل، و اخيربدون ت: بي درنگ*
  جامه اي كه بزرگي به كسي بخشد. لعت:خِ*

از قضا وزير شاه نيز دختر بسيار زيبا داشت كه بيماري آبله ديدگانش را تباه ساخته بود. از خير خواست كه چشم دخترش را درمان 
  كند. خير با داروي شفا بخش خود چشم آن دختر زيبا را بينا كرد. پس از آن خير از نزديكان شاه شد و هر روز بر جاهش افزوده 

 ديد را شر راه در رفت، مي باغي به گردش براي همراهان با روزي اتفاقاً. نشست شاهي تخت 	مرگ شاه برمي گشت تا آن كه پس از 
او بود، شمشير به دست، شر را نزد شاه برد.  به نزدش ببرند. چوپان، كه از مالزمان را او فَراغت حال در كه داد فرمان و شناخت را او

.است »ربشِّمُ«گفت: نامم  شاه نامش را پرسيد.
.شاه گفت: نام حقيقي خود را بگوي

.گفت:نام ديگري ندارم
شاه گفت: نامت شرّ است. تو آن نيستي كه چشم آن تشنه را براي جرعه اي آب بيرون آوردي و گوهرش ربودي و آب نداده با جگر 

 :اكنون بدان كه سوخته در بيابان تنهايش گذاردي؟
، جايگاهمقام، منزلت :جاه*.بود كرده كور را هايش چشم :بود ساخته تباه را راب*ديدگانشتباه: فاسد، خا*قضا ر، اتفاقاً : از قضا*

 بشارت دهنده، مژده دهنده :رشِّ *مُبباشد، همراه، نوكر گريبا كس د شهيكه هم يكس :*مُالزمآسايش، راحتي، آسودگي :*فَراغت
 پريشان و دل آزرده، دردمند و رنج ديده : كنايه ازجگر سوختهي*، برداشتيدزديد :ربودي*

********** 
 مُرده تو بخت زنـده، مـن بخــت 				              				ردههـر بُمنـم آن تشنــه گُ-14

  گهر از دست داده: هـر بردهگُ*سنگ گران بها از قبيل مرواريد، الماس، ياقوت، فيروزه و امثال آن هاگوهر، جوهر،  :هـرگُمن هستم**منم: 
  صفتِ جانشين اسم گهـر برده:ةتشنــ*
*بخت: تشخيص و زنده و مرده تضاد:*بد بخت بودن مرده: كنايه از تو بختسعادتمند و خوشبخت بودن*: كنايه از بخــت مـن زنـده*

  رده و مُ ردهبُ :جناس ناقص*استعاره؛ زيرا زنده و مرده است؛ كه از صفات و ويژگي هاي انسان است.
 اكنون بخت و اقبال نيك به من روي آورده است و بخت و اقبال از تو دور شده است. تو لعل مرا دزديدياي هستم كه من همان فرد تشنه	معني:

 پُشت گيرد خداي كز آن مُقبـلتو مرا كشتي و خداي نكشت-15
حمايت ياوريتوان، نيرو، پشت: *خوش اقبال خوشبخت ، نيك بخت و قبل:مُ*
 ، توان و نيرو گرفتنحمايت شدن از كسي پشت گرفتن از كسي:*
 »تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُ مَن تَشَاءُ «سوره آل عمران  26اين بيت و بيت بعد ي اشاره دارد به آيه *
 نيرو و توان بگيرد. خداوند از خوش بخت كسي است كه انسان ،وند مرگ مرا نخواستي اما خداتمرا كشبه گُمان خودت  تو	معني:*

 .(خداوند ياري اش كند و پشت و پناهش باشد)
 داد شاهي تخت و تـاج اينكــم 								           					دولتـم چـون خدا پناهـي داد-16

  تاج، تخت، پادشاهي*مراعات نظير: من به اينك 	←است اينكم، متمِّم درم:  َ-*، بختدولت: سعادت و خوشبختي*
چون پناه بردن به خدا به من دولت و اقبال داد( مرا از شرِّ تو حفظ كرد) اكنون هم همان خداوند، تاج و تخت پادشاهي بخشيد. معني:

 :شر چون در او نگريست، وي را شناخت و خود را به زمين انداخت و*
 »من نبين كه خَود كردم بد در 							          					زنهار اگر چه بد كردم« گفت:-17

خود را خَد بخوانيد. *توجّه:.است جمله شبه يك واژه ، پناه، مهلت، اينامان زنهار:*
 من بد كردم ولي به بدي من توجّه نكن؛ زيرا من به خودم بد كردم. هر چند، شرگفت: امان بدهمعني: 

  »پيش نيايد شرّت جز شرّي، تو 					           				اگر خير است خيرانديش«  گفت:-18
 ز شر پيش نيايدج تو از ←است متمِّم »پيش نيايد شرت جز« در ت:-َ*اتفاق افتادن، روي دادن پيش آمدن:*خيرخواه: خيرانديش*
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 .ارتباط معاني دارد» ه در اوستك تراود همان كوزه از « المثل ضرب با بيت اين :*توجّهصامت / ر/ تكرار :آرايي *واجشر خير و	تضاد:
 بدي، كاري از تو ساخته نيست. شرّ و جزبه است اما تو شر هستي و  يخيرخواه انسان خير،چه  چوپان گفت: اگر	معني:*

 كمر ميان در كرده تعبيه 									                     			ش جُست و يافت آن دو گهرنَدرتَ-19
 مجاز از كمر بند، شالي كه به دور كمر مي بستند. كمر:*، ساختن و آراستنآماده كردن و قرار دادن تعبيه كردن:*

 را كه در ميان كمربند خود پنهان كرده بود، يافت. گوهر( لعل)تن شر را جستجو كرد و آن دو  چوپان		معني:
 باز آمد گوهر به گوهر گفت 					            								آمد آورد پيش خير فراز-20

گوهر  و گوهر :جناس تام*استعاره از خير  دوم: گوهرِ*	نزد، پيش: فرازمانند ياقوت * سرخ رنگ به معني جواهرِاول:  گوهرِ*
  آمد و دو لعل را نزد خير آورد و گفت: سرانجام گوهر( لعل ) به نزد صاحبش ( خير ) برگشت.چوپان  :*معني

 )ي(خانلر ايزهرا ك ،يادب فارس زيدل انگ يداستان ها            ينظام كريهفت پ يسيبازنو

 كارگاه متــن پژوهــي
   يقلمرو زبان

 .ديكن يبررس ييرا از نظر معنا »تهمّ «و  »آبدار« يواژه ها ر،يز اتيدر اب-1
 آبـدار نهـاد ـگيآن ر ـشيپ آن لعـل آبـدار گشـاد  يحالـ

  دارندة آب : آبدار*  شفاف و درخشان، خوش رنگ: آبدار*
بفروش  ايت ببخـش به همّ ـاي           آب از آن زالل چو نوش يشربت

 بلند نظري ، بلند طبعيبخشش، جوان مردي،  هّمت:*
 راه همّتِ كرد ناداده آب كرده تباه چشم تشنه چو

 قصد و عزم هّمت:*
. ديابيرا از متن درس ب ريز يها هواژ متضادّ-2
  فقيرو گداي: مُفلس=غن*     : مُقبل=خوشببخت                     بدبخت*                                    خُبث= ناپاكيي: پاك*
 »گزاردن« امّاست؛ ا »كردن سيوضع كردن و تأسـ« يبه معنا كاربـرد دارد و مجازاً »قرار دادن« يقيحق يدر معنـا »گذاشـتن« ةكلمـ-3
 .دياصالح كن ح،يتوض نيا يةرا بر پا ريز يجمله ها ؛اسـت »ادا كردن و اجرا كردن وردن،به جا آ« يبه معنا 

    ارذانگيبن ←في كرد.را معر  يگذار استيس يشورا يسه،  اعضامؤسّ انگزاريبن*
  ارزخدمتگ ←كنند.  يم ينهند و از او سپاسگزار يدانش آموزان زحمات خدمتگذار مدرسه را ارج م*
 ارانزكارگ ←كارگذاران است. ةهم يحكومت عادالنه برا كي ياصل يها اميپ ة(ع)، در بردارنـد يلامـام ع ةنامـ*
  .ديبه پرسش ها پاسخ ده ر،يه به عبارت زبا توجّ-4

 خوانـد.  يرا م د و خدانالـَ يم يافتـاده اسـت و از درد و تشـنگ خـاككـه بـر  نـايناب ـديرا د يجوانـ ناگهـان
  قيد        مفعول                                مُتمّم   

  شده را بنويسيد. صمشخّ يواژه ها يدستور نقشالف) 
  مُعيّن كنيد. از فعل ها را كيب) زمان و نوع هر 

مضارع اخباري و مي خوانَد:  دنالـَ يم* ماضي نقلي                     :افتـاده اسـت*  ماضي ساده: ـديد*
   يقلمرو ادب

  .ديسيخود را بنو ليسروده شده است؟ دل يدرس در چه قالب اتياب-1
 ،ها و مطالب طوالني كاربرد دارد. در اين قالبو براي سرودن داستان تعداد ابيات آن محدوديتي ندارد از شعر فارسي است كه قالبي مثنوي؛ زيرا

ترين سروده هاي ادبيات پارسي كه در قالب  شود. از بزرگو به همين دليل به آن مثنوي (دو تا دو تا) گفته مي دارد اي جداگانهقافيه  بيت	هر
هاي مثنوي است. از لين نمونهنيز ازاوّ ابوشكور بلخي	و آفرين نامه رودكي كليله و دمنه. فردوسي مي باشد ةشاهناممثنوي سروده شده اند،



104 

به  مثنوي	خود را در قالب عرفاني	نام برد كه مطالب	بلخي الدينجالل موالنا	توان ازاند ميسرايندگاني كه از اين قالب استفاده كرده جمله ديگر
 .زبان فارسي است اند. اين قالب شعري خاصّ شعري نيز از ديگر شاعران بزرگ اين قالب نظامي	و جامي .است سروده تمثيل شيوة

 .ديكن يبررس يادب يها هيرا از نظر آرا ريز تيب-2
 بخت من زنده و بخت تو مرده                            هر بردهگُ ةم آن تشننَمَ

 بخت تو برگشته بدبخت بودن، مرده: كنايه از تو بخت* بخت با من بوده سعادتمند و خوشبخت بودن،: كنايه از بخــت مـن زنـده*
رده و مُ ردهبُ :جناس ناقص*تشخيص و استعاره؛ زيرا زنده و مرده است؛ كه از صفات و ويژگي هاي انسان است. *بخت:زنده و مرده تضاد:*
: ديكن هتوجّ ريز تيبه ب-4

  بماند واريشد و آن نقش به د رانيخانه و                      دل ةتو در خان يباينقش كردم رخ ز
را حذف كرده مشبّه  كرده اسـت؛ سپس در مصراع دوم، به سبب شـباهت آن دو بـه هـم، هيتشـب » خانه «را به  »دل  «شـاعر، درمصراع اوّل، 

مي گويند.  »استعاره « را ذكر كرده است تا شباهت را تا مرحلة يكي شدن نشان دهد؛ به اين تصوير خيال انگيز،  مشبّه به ( خانه)و فقط 
 مثال براي حذف مشبّه به: خورشيد  شكفت.

 از ويژگي هاي گُل است كه به خورشيد نسبت داده شده است. »شكُفتن« خورشيد به گل تشبيه شده است، 
  را بيابيد و مقصود از آن ها را بنويسيد استعاره*در ابيات زير، 

 خُوَش آبي به بِكُش را وآتَشَم 				              											شآتشين من بركَ ةديد
 تشنگي استعاره از: آتش*

 شتن چراغ دريغش كُدَنامَ			                   		غدر چراغِ دو چشم او زد تي
خير  چشم استعاره ازمصراع دوم:  چراغِ*

 يقلمرو فكر
 گفت چيزي به من بده كه هرگز نتواني بازپس بگيري. ذات بود و چون بد را طلب كرد؟ شيچشم ها »ريخ «از » شر «چرا  -1
 چيست؟ اوّل و دوممقصود از گوهر ،»فـراز              گفـت گوهـر بـه گوهر آمد بـاز ـريخ ـشيآمـد آورد پ«  ـتيدر ب-2
  استعاره از خير  دوم: گوهرِ*مانند ياقوت                                  به معني جواهر سرخ رنگاول:  گوهرِ*
 ) است؟26 يةآل عمران، آ ة(سـور »تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُ مَن تَشَاءُ « ةفيشـر يةمفهوم آ يبرا يكدام قسـمت درس، مصداق مناسـب-3

  يكن يخوار م يو هر كه را بخواه ،يده يت معزَّ ،يهر كس را بخواه*معني آيه: 
 پُشت گيرد خداي كز آن مُقبِل	    																													كشتي و خداي نكشتتو مرا   ابيات هم مفهوم در درس:

 داد شاهي تخت و تاج اينكم	  																																	داد پناهي خدا چون دولتم 
 دارند؟هريك از مَثَل هاي زير، باكدام بخش از متن درس مناسبت -4 

  »د كردموَمن نبين كه خُ بد در       زنهار اگر چه بد كردم«  گفت:*از ماست كه بر ماست: 
 »پيش نيايد شرّت جز شرّي، تو     اگر خير است خيرانديش«  گفت: *ازكوزه همان برون تراود كه در اوست:

  .ديكن سهي(ع) مقا وسفيحضرت  يو شر را با ماجرا ريداستان خ-5
خير مانند حضرت يوسف بي گناه است و شر مانند برادران يوسف ناجوان مرد، حسود و بدذات است. خير چون مانند يوسف پاك و 

بي گناه بود، سرانجام به پادشاهي و خوش بختي دست مي يابد ولي شر مانند برادران يوسف، به بدبختي افتاد و به سبب شرمندگي، 
  واستار بخشش شد.خ
  كيست؟ »باد چو رفت تشنه خاك آن پيش/  گشاد باز دشنه ديد آن كه شر« :  بيت در »تشنه خاك« از مقصود-6

  خير از استعاره
  چيست؟ داستان پيام ترين محوري -7

  است نابودي و تباهي انديشي بد عاقبت و است رستگاري خواهي نيك انجام سر
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 مزار شاعر                                                                    حكمــت  گنــج

رفت  از ميدان جنگ به گورستان مي ـ هاي دور و دراز خود ين داشت ـ سرگرم انديشهتيمور لنگ، گاه سوار بر اسبي كه لگامي زرّ*
هر گاه بر مزار يكي از نياكان خود يا شاعري بزرگ، سرداري پرداخت و  مي شد و تنها در ميان قبرها به گردش و از اسب پياده مي
   .بوسيد آورد و مزار او را مي گذشت، سر فرود مي نامدار مي دالور و دانشمندي

  ، كنايه از بي انتهاسخت طوالني ،بسياردور ،طوالني: دور و دراز*مشغول: سرگرم، صفت بياني نسبي*طاليي زرّين:*اسبافسار دهنه، گام:لِ *
 اسم + واج ميانجي+ نشانة جمع←، نيا+ك+انجمع نيا، اجدادنياكان: *

فردوسي، شاعر ايراني، روزگار خود را  شتار مردم آن دست بردارند؛ زيراكه شهر توس را گشود، فرمان داد كه از كُ  تيمور، پس از آن*
كشيد، خواست كه  آميز او را به سوي فردوسي ميو چون جذبه اي اسرار  در آن به سر برده بود. آنگاه تيمور بر سر مزار او شتافت

   ».ل بودمزار شاعر غرق در گُ «: قبرش را بگشايند
  ، رازگونه، ناشناختهرمز و رازه ها در آميخته ب رازها و پوشيدگيه آميخته ب: اسرار آميز*گيرايي، كشش، جذابيت :جذبه*
  به ويژه قبري كه زيارتگاه باشد ،گور، قبر، آرامگاه :مزار*
 كشيد. فردوسي سوي به را او ناشناخته نيرويي :كشيد مي فردوسي سوي به	راذبه اي اسرارآميز او چون جَ*

  .ل شده بودقبر فردوسي به خاطر انسانيّت و فرهنگ دوستي پر از گُ »:مزار شاعر غرق در گل بود  *«
 آنان به نيكي ياد مي كنند.انسان هاي نيكوكار و خوب، سرانجامي زيبا و سعادتمند دارند و از *مفهوم: 

جا كه  آن ـ بود. پس، از راه قره قورم به سوي تاتار مزار كشورگشايي چون او چگونه خواهد تيمور در انديشه شد كه پس از مرگ،*
 .آهنين آرميده است روي آورد نياي بزرگش، چنگيز، در معبدي

تيمور  بود، سنگ بزرگي را كه برگور فاتح چين نهاده بودند، برداشتند؛ وليوسرفرود آورده  نامدار كه زانو بر زمين زدهايرز در برابرِ 
  ».گور ستمگر غرق در خون بود« :ناگهان برخود لرزيد و روي بگردانيد

، تاس ي در تركستانتتار نام قوم ايتتر و  :تاتار* تركمنستانصحرايي در، اهيس ابانيب يبه معنا :مرقره قو*كشورگير، فاتح كشور :كشورگشا*
  ج. معابد ،عبادت، پرستشگاه يجا: معبدبود*» تموچين« نام اصلي او: چنگيزمغول، نام جايگاه زندگي مغول ها كه زمين وسيعي بوده*

 .است شده دفن آهن جنس از درجايگاهي و مرده چنگيز :است آرميده آهنين معبدي درچنگيز، *آرام گرفته، دهيخواب، خفته *آرميده:

  لنگ است زيرا پس از فتح هر سرزميني، قبر بزرگان، شاعران و نامدارانِ  منظورتيمور زيارت كنندة مشهور، :نامدار	زاير*زيارت كننده: رئزا*
 منظور چنگيزخان مغول: فاتح چينگذاشتن* احترام از كنايه :بود آورده فرود سر و زده زمين	 بر 	زانو*آن جا را زيارت مي كرد

 .قبرچنگيز به خاطر ظلم و ستم و كشتار بي رحمانه پر از خون شده بود»: گور ستمگر غرق در خون بود*«

  انسان هاي بدكار و ستمگر، پاياني عذاب آور و دردناك دارند و از آنان به زشتي ياد مي شود*مفهوم: 
  فرانسوا كوپه

  
و قتل و غارت و ظلم  ؛باعث سعادتنيكوكاري مي گيريم كه با مقايسه ي آن چه تيمور از قبر فردوسي و چنگيز دپده است، نتيجه * 

 . بيند مي را اعمالش نتيجة 	عذاب است و انسان بعد از مرگ و بدبختي	باعث

  
  ، »هاصميميت«، »براي تاج«، »فردوسي«، »عابر«است. از آثار اوست  فرانسه	ميالدي اهل قرن نوزدهم شاعر	و نويسنده: فرانسوا كوپه*
 »فرودستان«و » دفتر سرخ«

  
  
  
  


